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MINDEORD OVER KURT NOACK
Tirsdag d. 11. november 2021 sov Kurt Noack stille ind efter kort tids syg-
dom, og lokalområdet mistede derved en meget aktiv og afholdt ildsjæl, der 
gennem 15 år og indtil foråret 2021 var formand for Vigersted Træningscen-
ter. Kurt Noack blev 79 år.

I 2006 søgte en arbejdsgruppe under Vigersted Idrætsforening interesse-
rede til at være instruktører i et kommende Træningscenter. Kurt Noack, som 
indtil da var ukendt i Idrætsforeningens regi, meldte sig og inden han så sig 
om, var han både formand for og instruktør i det kommende Træningscenter, 
der blev oprettet i samarbejde med DGI. Med sin hustru Birte som kasserer i 
Træningscentret blev de hurtigt et afholdt og uundværligt par i Idrætsfor-
eningen. 

Træningscentret åbnede i oktober 2007 og var straks fra begyndelsen af 
populært. I takt med udviklingen pressede Kurt på med at få oprettet hold 
med forskellige aktiviteter. I 2011 lykkedes det at oprette Bodybike (spin-

ning), hvor han blev instruktør. Året efter i 2012 kom CrossGym (Crossfit) til - et hold der er blevet mere og mere 
populært gennem årene. Kurt Noack blev hurtigt med sin alder og gode træningsform et forbillede for mange 
langt yngre deltagere på holdet. Kurt var en mand, der langt op i 70erne kunne lave dødløft, burpees og pullups, 
som flere på halvdelen af hans alder kun kunne drømme om. Samtidigt var han ofte den, der imødekommende 
tog imod nye deltagere og lærte dem de basale teknikker at kende. Kurt var ofte at finde i hallen og han kendte 
alle og alle kendte ham. Det gjaldt også for de mange børn, der havde deres gang i hallen, så Kurt var en mand, 
der vil blive savnet af både store og små. Der var faktisk mindst et barn, der troede, at Kurt boede i hallen; »For 
Kurt er jo altid i hallen«.

Kurt Noacks havde gennem årene mange kampe med Ringsted kommune og Vigersted Skole om benyttelse, 
vedligeholdelse og ombygning af lokaler. Men med Kurt Noacks vedholdenhed og hans venlige og ligefremme 
væsen lykkedes det sammen med dygtige instruktører at skabe et populært Træningscenter, der har mange med-
lemmer fra både fra nær og fjern, og som har stor betydning med hensyn til tilflytning af nye familier og livskva-
liteten i vores lokalområde.

Kurt Noacks har næsten indtil det allersidste været at finde i både Træningscenter, til Bodybike og Crossgym. 
Derudover dyrkede han også boksning. Som den afholdte person og store forbillede han var, så overrakte med-
lemmerne ham sidst i september en gavekurv og en t-shirt med påskriften »Vigersted sejeste sportsmand. Crossfit 
og Spinning‹«. Og som den sportsmand han var, så blev Kurt bisat i denne t-shirt, imens flaget vejrede over Kirke-
engen en frostklar lørdag i januar.

Kurt vil blive savnet for sit store engagement, imødekommenhed og sit altid gode humør.

Vores tanker går til hustruen Birte og resten af familien. Ære være Kurt Noacks minde.

På vegne af  bestyrelsen i Vigersted Idrætsforening (Morten Skriver, Morten Haburg, Signe Andersen, Karina Nøhr, 
Mette Friis-Mikkelsen, Marianne Sørensen, Bianca Olsen, Lene Lundgren) og VIF´s Træningscenter (Thomas 

Rasmussen, Anja Fuldby Johansen, Jeanet Johansen, Frank Johansen, Kim Gregersen og Charlotte Jørgensen) 

Man kan betænke Kræftens Bekæmpelse på reg. 3001 konto 0001155 Mrk Kurt Noack.

Kurt Noack blev bisat d. 15. januar 
2022 i denne t-shirt, som medlemmer 
af  træningscenteret overrakte ham i 
september 2021, som tegn på deres 

store anerkendelse af  ham.

GENERALFORSAMLING VIGERSTED TRÆNINGSCENTER

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d. 16. marts 2022 kl. 19.00 i Hallens Cafeteria.
Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt. Bestyrelsen i Træningscentret
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GENERALFORSAMLING I VIGERSTED IF

Torsdag d. 24. marts 2022 kl. 19.00 holder Vigersted Idrætforening 
ordinær generalforsamling i Vigersted Hallens cafeteria. Dagsorden i 
følge vedtægterne (https://vigersted-if.dk/vigersted-if/vedtaegter/)

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalfor-
samlingen (https://vigersted-if.dk/vigersted-if/bestyrelsen/).

Vel mødt!
Bestyrelsen i Vigersted IF

YOGA
Yogamåtterne er rullet ud i en cirkel, stearinlys tændt, og der lyder rolig 
musik i rummet. - Så er rammerne sat for de 16 deltagere, der om man-
dagen dyrker yoga i gymnastiksalen på Vigersted Skole. Deltagerne ny-
der, at hverdagens stress og jag er sat på pause for en stund, og det nu 
er tid til at gøre noget godt for krop og sind. På yogamåtterne sætter vi 
tempoet ned, koncentrerer os fuldt ud på at få bevæget kroppen og truk-
ket vejret dybt ned i lungerne.

PROGRAMMET
Mange kommer til yoga efter en 
travl dag. Derfor giver vi os tid til 
at komme ned i tempo og lande 
på yogamåtten. Vi starter i lav ud-
gangsstilling med fokus på vejr-
trækning efterfuldt af blide øvel-
ser. Dernæst stiger øvelserne i sværhedsgrad - og de forskellige 
yogastillinger stiller krav til styrke og smidighed i kroppen og til vores 
balance. Ligesom vi starter roligt, afslutter vi ligeså. Dette gør vi ved at 
ligge i den rygliggende hvilestilling - Lyset slukkes og vi tager tæpper på. 
Deltagerne bliver roligt guidet til at fokusere på vejrtrækning og at af-
spænde hver enkelt kropsdel. 

FORBINDER KROP OG SIND
I øvelserne forbinder vi bevægelse med vejrtrækning. Når man skal ud-
øve bestemte øvelser og koncentrere sig om vejrtrækning samtidigt, er 
det faktisk umuligt at tænke på andre ting. Det vil sige, at man er helt til 
stede i nuet, og det man er i gang med. Det at forene krop og sind ved 
hjælp af vejrtrækning, er netop det, der adskiller yoga fra andre træ-
ningsformer. 

INSTRUKTØR
Jeg er netop blevet færdig med min 60 timers yogauddannelse, som jeg 
har taget sideløbende med denne sæson. Jeg har virkelig nydt min første 
sæson med yogaholdet - og jeg håber at se lige så mange entusiastiske 
yogadeltagere igen til efteråret.

Lise Gelmark Petersen
Yogainstruktør

Danskernes foretrukne 
bank 13 år i træk

K Å R ET  SO M

F O R D I  V I  E R  E N  A N E LS E
 M E R E  P E R SO N L I G E

Voxm
eter, 2022

Nørregade 25  |  ringsted@al-bank.dk

Siddende 
rygrotation

Engle

INDKØB AF NY 
HJERTESTARTER 

Vi vil gerne sende en stor tak 
til Ringsted kommune, som 
endnu engang har støttet os, 
så vi kunne indkøbe en ny 
hjertestarter. 

Hjertestarteren hænger uden-
for ved hallen, så den forhå-
bentlig er med til at redde liv.

Med venlig hilsen
Signe Andersen, tlf. 22 68 49 10
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FØRSTEHJÆLPSKURSUS FOR INSTRUKTØRER
Trods corona lykkedes det søndag d. 16. januar at samle 
otte instruktører til et grundigt kursus i førstehjælp med 
fokus på idrætsskader. Instruktøren Martin fra FirstAid 
gennemgik først 3 timers teori og efter en hurtig frokost 
var der 3 timer med praktiske øvelser i bl.a forbindinger, 
hjertelungeredning og brug af hjertestarter. 

Heldigvis oplever vi i VIF meget få idrætsskader, hvilket 
vi gerne skal fortsætte med. En god måde at undgå ska-
der på er ved at sørge for en god opvarmning, have pas-
sende fodtøj på, undgå øreringe, samt indøve den rigtige 
teknik, så man kan udføre øvelserne rigtigt med belast-
ning. Skader kan både opstå akut fx ved en pludselig høj 
belastning, hvor fx et ledbånd går i stykker. Men skader 
kan også typisk skyldes overbelastning ved for mange 
belastninger. 

Til behandling af skader kan man anvende RICEM-prin-
cippet. Ved en skade bør man straks forholde sig i ro (R), så skaden ikke bliver værre. Herefter vil hurtig nedkø-
ling/is (I) af det skadede væv/led sørge for at mindske blødning og hævelse. Herefter vil kompression (C) med 
et elastikbind kunne mindske hævelsen, hvilket elevation (E) også vil, når man løfter det beskadigede område op 
over hjertehøjde. Mobilisation (M) betyder, at det beskadigede led bevæges inden for smertegrænsen så tidligt 
som muligt, men uden belastning. 

Alle deltagere bestod kurset og fik et kursusbevis med hjem, der er gyldigt de næste to år.
På vegne af  Instruktørgruppen

Forkvinderne i gymnastikafdelingen, Bianca Olsen og Lene Lundgren

Hjertemassage udføres af  Camille (juniorin-
struktør), Dorte (Crossgym Kidz), Anders 

(Crossgym) og Thomas (inliners).

LÆNGE SAVNET GYMNASTIKOPVISNING 
DEN 12. MARTS 2022

For to år siden blev årets gymnastik- 
opvisning aflyst med få dages var-
sel, så glæden er stor, når dørene til 
Vigersted hallen atter åbnes til 
årets gymnastikopvisning, hvor del-
tagerne på de mange hold vil vise 
familie, venner og naboer, hvad de 
har trænet i løbet af sæsonen. Alle 
deltagere forventes at deltage i så-
vel indmarch som udmarch. Af hen-
syn til covid-19 bør man naturligvis 
spritte hænder af, holde afstand og 
kun komme, hvis man er rask. Man 
kan stille den værste sult og tørst i 
cafeteriet, hvor frivillige sælger kaf-
fe/te/juice/vand, pølsehorn, pizza-
snegle, kage, popcorn og is, og alt 
overskud går til VIF. Gymnastikafde-
lingen glæder sig til at fylde hallen 
med festglade mennesker, der vil 
fejre vores mange gymnaster.

PROGRAM 
1. Indmarch (kl. 10.00)

2. Velkomst 

3. Fælles opvarmning 

4. Forældre/barn (1 - 3 år) 

5. Zumba

6. Inliners-familiehold

7. Pause (kl. 11.10)

8. Jumping Fitness 

9. Minispring (4 til 6 år)

10. Springlopper (0. - 3. klasse) 

11. Cross gym kidz    
 (5. - 9. klasse) 

12. Lions Kammeratskabspokal

13. Udmarch (ca. kl. 12.45)
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PLEJECENTER ORTVED

Roskildevej 498, Ringsted
Tlf. 57 62 77 40

Leder Marianne Micheelsen 
Tlf. 57 62 77 45

 
 
 
 
 

 

Skovbo Begravelsesforretning 
- en del af Bedemand Berner 

 

  Din lokale bedemand 

   Søren Schwartzkopf 
  57527105 

 
            Når tillid og erfaring betyder noget 

       Hovedgaden 25, 4140 Borup 
     www.skovbo-bf.dk 

NYT FRA GYMNASTIKKEN
I efterårssæsonen 2021/2022 har 
vi endelig kunnet gennemføre en 
hel sæson uden den store nedluk-
ning - træning var på baggrund af 
DGI’s udmeldinger aflyst i uge 1, 
men ellers har vi kunnet træne hele 
sæsonen.

Børneholdene har desværre været 
ramt af Corona og har haft nogle 
aflyste træninger pga. smitte. 

Vi er bare glade for, at denne sæ-
son har kunnet gennemføres - dog 
med brug af mundbind, masser af 
sprit og afstand til hinanden. Sæso-
nen slutter her i marts, hvor vi ser 
meget frem til vores opvisning d. 
12. marts i år. Vi krydser fingre for, 
at det kan gennemføres. 

Sidste år tilbød vi ikke sommersæ-
son pga. corona-nedlukning, men 
det kan vi tilbyde i år. Sommersæ-
sonen vil, for nogle hold, blive for-
længet et par uger. Jumping og 
Zumba starter i uge 14 og er frem 
til og med juni, uge 26 - vi tilbyder 
nedenstående hold i sommersæso-
nen og tilmeldingen vil åbne inden 
så længe via klubmodul (se mere 
på vores hjemmeside, vigersted-if.
dk). 

SOMMERSÆSON 2022
Forlænges frem til uge 21
CrossGym Kidz (5.-9. klasse).
Torsdag kl. 18.00-19.00 i Viger-
sted Hallen.

Forlænges frem til uge 30
Inliners familiehold:
Tirsdag kl. 19.00-20.00 i Viger-
sted Hallen. 
Lørdag kl. 8.00-9.00 i Vigersted 
Hallen. 

Uge 14 - til og med uge 26.
Jumping fitness:
Torsdag kl. 18.00-19.00 i gymna-
stiksalen på Vigersted Skole. 

Zumba: 
Tirsdag kl. 18.30-19.30 i gymna-
stiksalen på Vigersted Skole. 

På vegne af  Instruktørgruppen
Forkvinderne i gymnastikafdelingen

Bianca Olsen og Lene Lundgren

ENDELIG  
Ja, sådan hed denne sæsons revy 
- endelig kunne vi komme til at 
øve, være sammen, drikke kaffe og 
ikke mindst spise kage sammen 
igen - hver torsdag fra september 
til november, HERLIGT!!!! 

Endelig kunne vi få publikum i for-
samlingshuset, hvor vi lige nåede 
at opføre revyen inden julemåne-
den tog over. 

Vi havde et rigtig dejligt publikum, 
der fredag indledte aftenen med 
flæskesteg og citronfromage. Den-
ne gang var det Café Ingeborgs 
Foodtruck, der kom og lavede mad 
til os.

Efter spisning blev Revyen 
sat i gang med musik og

sang og forestillingen 
med tekster lavet af 
lokale kræfter blev godt 
modtaget.

Senere på aftenen holdt Berit det 
Store fantastiske lotteri med privat-
sponserede præmier... Alt fra 
hjemmelavet syltetøj til kager og 
bøger.

Lørdag havde vi igen forestilling, 
denne dag til kaffetid med masser 
af hjemmebag.

Igen med et dejligt publikum der 
nød forestillingen. 

Så endelig er 
vi i gang 

igen.

PS Vi kan 
godt være 

flere på 
scenen.   

VIGERSTED 
DILETTANTEN 

INDKALDER TIL 
STORMØDE 

Torsdag d. 10. marts 2022 
kl. 19.30 i Vigersted 

Forsamlingshus
Kom og vær med til at lægge 
planer for den næste sæson.

Måske har du lyst til at stå på de 
skrå brædder sammen med 
både gamle og unge skuespil-
lere?

Er du mere til kostumer, lys & 
lyd, kagebagning, plakatteg-
ning, musik eller andre funktio-
ner?

Du skal vide, at der altid er 
plads til at udfolde sig i Dilet-
tanten sammen med andre.

Fællesskab og et godt grin er 
der masser af, samt højt til lof-
tet.

Alle er velkomne til stormødet. 
Medbring selv kaffe/the, så sør-
ger vi for kage.

Morten Bech Haburg,
Formand for Dilettanten 

 mobil 20 64 22 19
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VIGERSTED LOKALRÅD

På trods af Coronapandemien har alt 
dog ikke ligget stille. 

TRAFIKSIKKERHED OG  
GYLLETRANSPORTER FRA  
OVERDREVSGÅRDEN
Der er givet godkendelse til udvidelse 
af svineproduktion på Overdrevs-
gården. I 2018 indgav vi høringssvar 
med vores bekymringer omkring de 
meget omfattende og 56 tons tunge 
gylletransporter forbi Vigersted Sko-
les to indgange. Lokalrådet har efter-
følgende indgivet en klage til Nævne-
nes Hus vedr. godkendelsen.

INDVIELSE AF BYMIDTEN
Indvielse af bymidten fandt sted i for-
bindelse med Kildemarkedet den 19. 
september. Et par ting adskilte sig fra 
tidligere. Café Ingeborgs foodtruck 
var kørt i stilling og solgte lækre pi-
tabrød og borgmester Henrik Hvide-
sten indviede bymidten. 

SAMARBEJDE MED FGU
Elever på den Forberedende Grund 
Uddannelse, FGU, har udført en ræk-
ke opgaver i lokalområdet. Bl.a. op-

gravning af berberisplantning ved by-
ens p-plads, hvor der skal genplantes 
bøgepur. Og græsslåning på stierne i 
hundeområdet og fra Rusgårdsbakke 
til Oplevelsesstien. Også maling og 
opgradering af de gamle blå vejviser-
sten blev ordnet.

INDVIELSE AF MOBIBBEN
For at opnå en bedre og ensartet 
betjening har biblioteket etableret et 
tilbud, hvor bogbussen erstattes af 
MoBibben. Et mobilt bibliotek, der 
månedligt - af en uges varighed - 
er opstillet ved hallen. MoBibben er 
- også i lokalrådet - modtaget med 
blandet begejstring, men vi håber det 
bedste. Lokalrådet opfordrer til aktiv 
brug af MoBibben.

VALGMØDE
Sammen med Fjellebro/Kværkeby af-
holdt lokalrådet et velbesøgt valgmø-
de i forsamlingshuset med ca. 100 
deltagere. Spørgelysten var stor, og 
der blev bl.a. diskuteret trafiksikker-
hed - specielt gylletransporterne fra 
Overdrevsgården til gyllebeholderen i 
Jystrup. Noget de færreste politikere 

kendte til! Også cykelstien fra Viger-
sted skole til Roskildevej var oppe til 
debat. Og mange flere gode emner 
var oppe at vende.

LILLEBJERGGÅRD SOM  
KOMMUNAL INSTITUTION UNDER 
VIGERSTED BØRNEHUS
Lokalrådet har sidst på året indgivet et 
høringssvar til kommunens planer om 
at udvide Vigersted Børnehus med 
en »satellit« i Kværkeby. Lokalrådet er 
ikke enig med kommunen i, at Lille-
bjerggård på sigt er den rigtige løs-
ning. Den rigtige langsigtede løsning 
er en udvidelse af børnehuset på den 
nuværende adresse i Vigersted.

ARRANGEMENTER
Kalenderen i 2021 viste mange aflys-
ninger pga. Corona. Men flere tiltag 
blev med succes gennemført - her-
under velbesøgt fællesspisning ved 
søen, byvandring og bankospil mv.

Se den fulde beretning for 2021 på 
vigersted.net - Michael Kalmberg, for-
mand for Vigersted Lokalråd

LIDT OM VIGERSTED LOKALRÅDS ARBEJDE I 2021
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Læs mere om priser på  
www.vigersted.net/om Vigersted

HUSK DU KAN LEJE 
BYENS FLAG OG 

FLAGSTÆNGER TIL 
FLAGALLÉ

Mandag d. 21. marts kl. 19.30 i Vigersted Forsamlingshus

Lokalrådets historiegruppe 
indbyder til historieaften om 
Vigersted Skoles historie.

De fleste af os ligger inde med 
en historie om vores skoletid. 
Vi kan alle huske nogle kam-
merater eller nogle lærere - en-
ten for det gode eller for det 
mindre gode. Med tiden er for-
tællingerne om de numre, der 
blev lavet med lærerne, lærer-

nes tyranni, lærernes hjælpsomhed og kammeraternes indflydelse på 
den enkeltes skolegang ikke blevet dårligere. Det er disse fortællinger 
specielt med henblik på Vigersted Skole, vi tager fat i på historieaftenen.

Tidligere lærere på skolen, Torben Jensen og Ingrid Danielsen vil fortælle 
om skolens historie, samt give eksempler på anekdoter, de kan huske, og 
tidligere elev Sten Olsson vil øse af sine erindringer fra 60erne.

Vi opfordrer tilhørere til at stille deres historier til rådighed på aftenen. 
Der er plads til mange vinkler på historien.

Arrangementet koster 25 kr., men så serveres der også kaffe og kage. 
Øl og vand kan købes.

Tilmelding på vigersted.nemtilmeld.dk senest den 20. marts.

HISTORIE AFTEN 

Søndag d. 27. marts afholder 
Forsamlingshuset søndagscafé 
og i den store sal vil Lokalrådet 
på utallige opfordringer afholde 
bankospil for både børn og 
voksne fra kl. 14.30. Vi spiller 
8-10 spil i roligt tempo, hvor 
tallene bliver nævnt 2 gange, 
så alle kan nå at følge med.  Vi 
håber de mange firmaer, der an-
noncerer i Lokalnyt, vil sponsere 
fine præmier og derved støtte 
Lokalrådets arbejde på at ved-
ligeholde og udvikle vores dej-
lige lokalområde. Gevinstfeen 
vil fremtrylle skønne gavekort 
fra områdets foreninger og vil 
meget gerne modtage gevinster 
fra lokale borgere. 

Pris: Voksne 3 plader 50 kr. 
Børn og ekstra plader 10 kr. pr. 
stk. Betaling MobilePay og kon-
tanter.

Midtvejs i spillet afholdes 15 
min. pause, hvor der kan hand-
les kaffe og kage, øl og vand i 
baren.

Vi glæder os til at se rigtig 
mange børn og voksne til en 
hyggelig eftermiddag i Forsam-
lingshuset

Yderligere oplysninger på 22 21 
23 25 - berit@galberg.dk

På lokalrådets vegne  
Berit 

Galberg

HYGGELIGT 
FAMILIEBANKO I 

FORSAMLINGSHUSET

Førstelærer Simonsen underviser

Søndag d. 24. april kl. 14.00 inviterer Lo-
kalrådets historiegruppe på en tur gennem 
Humleoreskoven til Voldstedet, også kaldet 
Kong Humbles Borg. Historien om Voldstedet 
er beretningen om et driftigt sted, der i en pe-
riode fra 400 - 1300 e. K. har været centrum 
for handel, intriger, kampe, sejlads, jernudvin-
ding, tilflugt og meget andet. Kort sagt: et liv-
ligt og vitalt sted for trafikken på Sjælland. Arkæologer og historikere har 
givet bidder til fortællingen om Humleore

 Vi mødes på Humleorevej i Kirsebæralléen ved indgangen til Humleore-
skoven ved de røde piller. Turledere er Mathea og Torben Jensen. Vi går 
gennem skoven til Kong Humbles Borg, hvor der normalt ikke er adgang 
for offentligheden. Undervejs gør vi holdt på forskellige destinationer, 
bl.a. Humleorehus, Røgelborg og Tømrerhuset, hvor man kan høre spæn-
dende historier fra en svunden tid.

Turen foregår i almindeligt travetempo og i alt bliver turens længde på 
ca. 5 km.

På hjemvejen passerer vi igen Humleorehus omkring kl. 16, hvor vi får 
mulighed for at se huset indvendigt og nyde kaffe og kage, idet vært 
Benjamin Macher har sagt ja til at åbne dørene for os.

Da der er begrænset deltagerantal skal man tilmelde sig arrangementet på 
www.vigersted.nemtilmeld.dk. Tilmeldingen åbnes den 15. marts. Her kan 
man også se priserne og betale for serveringen.

TUR GENNEM HUMLEORESKOVEN TIL 
KONG HUMBLES BORG OG HUMLEOREHUSET

Humleorehus
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VIGERSTED SKOLE
www.vigersted-skole.dk

VIGERSTED SKOLE
Ågerupvej 1, 4100 Ringsted 
Tlf. 5762 7600
E-mail:  vigerstedskole@ringsted.dk 
www.vigersted-skole.dk

Skoleleder
Annette Hjorth tlf. 5762 7602

Afdelingsleder 0.-5. kl. + SFO
Karin Nødgaard tlf. 5762 7630

Viceskoleleder 
Pia Jørgensen Gabel
tlf. 5762 7603

Skolebestyrelsesformand
Mette Arnecke
Nebs Møllevej 26, 4100 Ringsted
Mobil: 40913380
E-mail: mettearnecke@mail.dk

I skrivende stund står vintergækker og 
erantis i fuldt flor, foråret er på vej. På 
Vigersted Skole betyder foråret, at vi 
kigger frem mod næste skoleår, men 
lad os tage et tilbageblik. 

I november skulle vi have holdt den 
traditionsrige skolefest for elever og 
familier på 0. - 5. årgang med skole-
komedie af 6. og 7. klasserne. Des-
værre forhindrede restriktioner og 
forsamlingsforbud denne skolefest, 
men ofte er der intet, der er så skidt, 
at det ikke er godt for noget. Derfor 
holdt eleverne en alletiders skolefest i 
skoletiden, med god stemning, mange 
forskellige aktiviteter og lege, og sko-
len gav frokosten; burgere eller pizza 
til alle skolens elever.

RINGSTED DAGPLEJE
Leder Lone Schiøtt
Tlf. 57 62 81 20

Langt de fleste fag på skoleskemaet 
i udskolingen er halvårlige for at give 
eleverne mulighed for at fordybe sig i 
de enkelte fag og have færre lærer-
skift i løbet af en uge. For vores 9. 
klasser har denne periodelæsning be-
tydet, at de skulle til eksamen i kul-
turfag og fremmedsprog i december 
og januar måned, hvilket har været en 
kæmpe succes. De unge mennesker 
har knoklet, været engageret og vel-
forberedt, hvilket har givet dem nogle 
rigtig fine resultater og gode oplevel-
ser med det at gå til eksamen. 

Ligeledes har vores 8. klasser været 
til prøve i deres valgfag; håndværk og 
design eller madkundskab. I denne 
forbindelse blev der kreeret fantastisk 
mad og designet og fremstillet de fi-
neste møbler og ting.

Tak til alle jer 8. og 9. klasses elever 
for at tage ansvar, være engageret og 
gribe opgaven. Stort tillykke med je-
res flotte resultater. 

Corona har været efterårets og vinte-
rens med- og modspiller, med kviktest 
og hjemmetest, med elevfravær og 
halvtomme klasser. Vi har oplevet en 

fantastisk forståelse og fleksibilitet fra 
forældrene, der har gjort det muligt 
for os og alle elever at få hverdagen 
til at fungere bedst muligt under disse 
omstændigheder. Tak til jer forældre 
for det gode samarbejde.

I dette forår er der valg til skolebesty-
relsen, hvor der skal vælges 3 foræl-
drerepræsentanter. Skolebestyrelsen 
har indflydelse på de overordnede lin-
jer på skolen, alle elevers skolegang 
og forældres oplevelse af skolen. Her-
med en stor opfordring til, at nuvæ-
rende forældre og forældre til børn, 
som starter på skolen i sommeren 
2022, melder sig som kandidater til 
bestyrelsen. Der er flere oplysninger 
om valget på skolens hjemmeside.

Pia Gabel
Viceskoleleder

TAK TIL JER FORÆLDRE FOR DET GODE SAMARBEJDE.

Søgade 26, 4100 Ringsted

Søgade Begravelse
3639 5810Michael Chiamchanthuek

Smålodsvej 35, 4100 Ringsted
Tlf. 57 52 52 57

Mobil 40 51 40 75

Elevband

Skolekomedie

Skolefest for 0. - 5. årgang 
afholdes d. 11. maj

Sidste skoledag for alle 
elever er d. 24. juni
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Efter en laaaaang nedlukning grundet 
Corona og en knap så lang vinter er 
det igen tid til at nyde foråret og de 
mange muligheder i Fuglereservatet. 
Her kan du som altid gå en rundtur 
24/7. Men giv dig god tid. Især små-
fuglene kræver ofte lidt mere tålmo-
dighed og tid til at få øje på. Nem-
mere er det selvfølgelig, hvis du kan 
en masse fuglestemmer. Så er der en 
god mulighed for også at få øje på 
de små fugle. Derfor kan det måske 
være en god idé at deltage i et el-
ler flere af forårets arrangementer. 
Her er der altid flere meget kyndige 
medlemmer, der kan hjælpe med fug-
lestemmerne.. 

 

NÆSTE ARRANGEMENT ER 
GENERALFORSAMLINGEN 
•  19. april kl. 19 i Vigersted   
 Forsamlingshus, Vigersted   
 Bygade 41, 4100 Ringsted

FUGLERESERVAT.DK
www.fuglereservat.dk

INDMELDELSE
Betal 200 kr. til konto: 6823-
1022168 eller på MobilePay 
31852. Send herefter en mail til 
kasse@fuglereservat.dk og opgiv 
dit navn, adresse, telefon og mail. 
Så modtager du et medlemskort på 
mail, når betalingen er registreret. Du 
modtager også 5-6 nyhedsbreve om 
året. 

 

HJEMMESIDEN   
WWW.FUGLERESERVAT.DK 
Husk at på hjemmesiden ses alle ar-
rangementerne opdateret. På hjem-
mesiden kan du også se de sidste 
begivenheder og de nyeste observa-
tioner. Hjemmesidens utal af billeder 
viser rigtig godt, hvordan reservatet 
tager sig ud. Billederne er fotografe-
ret af medlemmer, der også er nogle 
af landets bedste naturfotografer.. 

Fuglereservat.dk
Jon Feilberg, tlf. 40 15 05 98

Mail: info@fuglereservat.dk

DET ER DE NÆSTE TO TIL TRE MÅNEDER, DER ER RIGTIG  
MEGET AT OPLEVE I FUGLERESERVATET

ARRANGEMENTER  
FOR MEDLEMMER 
•  17. maj kl. 9 - Tur Gyrstinge Sø  
 rundt. P-pladsen ved Øvej nær  
 dæmningen

•  15. maj kl. 10 - Fugle i reservatet.  
 Bjergvej 77. Parkeringspladsen

•  5. juni kl. 7 - Pinsemorgentur.   
 Parkeringspladsen. Med efterføl- 
 gende morgenkaffe

•  7. juni kl. 19 - Nattergaletur.   
 Bjergvej 77. Parkeringspladsen

ÅBNE ARRANGEMENTER 
ALLE ER VELKOMMEN 
•  30. april kl. 13 - Lær foreningen  
 at kende. Rundtur. Bjergvej 77.  
 Parkeringspladsen

•  12. maj kl. 19 - Nattergaletur.   
 Bjergvej 77. Parkeringspladsen

•  17. maj kl. 19 - Reservatets  
 historie. Bjergvej 77. Parkerings- 
 pladsen

Hele vinteren har man kunnet se og høre skægmejsen 
i Fuglereservatet. Smukkere kan det næsten ikke blive.

Hele året kikker fuglekongen 
på gæsterne - og med stor 

interesse.

9
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VIGERSTED BØRNEHUS

VIGERSTED BØRNEHUS

Leder: Maria Celine Sørensen
Snekkerupvej 12, Ringsted, 
tlf. 57 62 70 80

Bestyrelsesformand: 
Mary Petersen, tlf. 53312801, 
petersen360@gmail.com

TADAA! SE VORES KUNSTPROJEKT!

Børnenes flotte kunstværk, som de arbejdede på i efteråret, er nu kommet op 
på facaden, som I kan se her. Det er endnu flottere i virkeligheden, så kom 
gerne forbi og kig. Der er masser af farver og skinnende mosaik.

VIGERSTED BØRNEHUS OG LILLEBJERGGÅRD
Fra 1. maj. bliver Lillebjerggård ved Kværkeby en del af Vigersted Børnehus. 
Lillebjerggård har hidtil været en privat børnehave, og alle faciliteter inde og 
ude findes derfor allerede. På Lillebjerggård er der fantastiske muligheder for 
udeliv med skov, dyr, legeplads og en stor lade til at lege i.

FØLG MED PÅ AULA
Alle interesserede kan læse mere om Vigersted Børnehus på vores flotte hjem-
meside vigerstedboernehus.aula.dk hvor der også er mange fine billeder. Alle 
forældre opfordres desuden til at bruge Aula, hvor der både kommer vigtige 
informationer og mange billeder og videoer fra hverdagen.

På vegne af  bestyrelsen
Julie Torpe Hansen

vigerstedboernehus.aula.dk

10
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VIGERSTED FORSAMLINGSHUS 
www.vigerstedforsamlingshus.dk

Der indkaldes til generalforsamling i 
Støtteforeningen for Vigersted For-
samlingshus mandag den 28. marts 
kl. 19 i Vigersted Forsamlingshus. 
Dagsorden ifølge vedtægterne, som 
kan ses på vores hjemmeside www.
vigerstedforsamlingshus.dk

For at deltage skal man være medlem 
af foreningen, og der er rigtig mange, 
der har fornyet deres medlemskab for 
2022. Det er vi glade for, idet vi altid 
skal dokumentere opbakning fra lokal-
samfundet, når vi søger fonde og til-
skud. Pt. har vi en ansøgning inde hos 
Real Dania i deres Underværker pulje. 
Tak til de over 500, der stemte på os, 
så vi kunne komme i betragtning.

Forsamlingshusets bestyrelse ønsker 
fortsat, at huset kan være ramme om 
så mange fællesskaber som muligt, og 
vi ønsker at være en aktiv medspiller 
for alle beboere i Vigersted og om-
egn. Gode ideer til aktiviteter og aktive 
hænder tages imod med kyshånd.

Corona var hård ved os i december, ja-
nuar og februar. Mange arrangementer 
måtte aflyses, og private lejemål blev 
flyttet, så længe vi havde kapacitet.

Vores tagaktiekonto fik et gevaldigt 
løft i slutningen af 2021, idet Viger-
steddilettanten donerede overskuddet 
fra revyen - 11.200 kr. - til Forsam-
lingshuset. Det er vores hidtil største 
donation. Vi håber rekorden bliver 
slået i 2022. Der er nu i alt indsamlet 
31.155 kr. til nyt tag. Både små og 

NYT FRA FORSAMLINGSHUSET

store bidrag er velkomne. Vores mål 
er at indsamle 200.000 kr.

Vores fællesspisningsgruppe fortsæt-
ter arbejdet i fin stil. Datoerne for ar-
rangementer kan ses på vigersted.net 
og vores hjemmeside. Der vil også 
blive annonceret på Facebook.

Søndagscaféerne kommer tilbage. 
Første gang i 2022 bliver den 27. 
marts, hvor der også bliver familie-
banko med lokalt sponserede præ-
mier af mange forskellige slags. På de 
kommende søndagscaféer bliver der 
muligheder for flere aktiviteter, såsom 
plantebytning, tøjbytning, bogbytning, 
brætspil med mere. Hold øje med da-
toerne på vigersted.net, vigerstedfor-
samlingshus.dk og Facebook.

Der bliver også café den 22. maj, hvor 
man bl.a. kan slippe af med de ud-
plantningsplanter, man sædvanen tro 
har lavet for mange af.

Hvis du sidder med gode ideer til ak-
tiviteter på cafédagene, kan du hen-
vende dig til Martin på tlf 61678922 
eller på e-mail martin@hoejbo.dk

Af projekter i støbeskeen kan nævnes 
vinsmagning, ølsmagning, storskærm 
ved sportsarrangementer, kunstudstil-
ling og quizaftener. Har I lyst til at give 
en hånd med ved disse arrangemen-
ter, så kontakt os på vigerstedforsam-
lingshus@gmail.com eller på telefon 
22 44 85 74.

Husk Basie Trust Bigband giver støtte-
koncert ved søen den 12. juni.  Basie 
Trust Big Band under ledelse af Per 
Vadmand har siden 1987 imponeret 
med deres fortolkninger af Count Ba-
sie, Duke Ellington, Glenn Miller, Leo 
Matthiesen, spirituals, gospelsange og 
egne kompositioner. Læs mere på htt-
ps://pervadmand.dk/basietrust.html

Vi har lagt bestilling ind på godt vejr 
- ellers går vi indendørs i forsamlings-
huset.

På Støtteforeningens vegne
Torben Dan Jensen

SÅDAN BLIVER 
DU MEDLEM

Indbetal 300 kr. på kontonum-
mer 4426 4955189086 eller 
på MobilePay 156978. 

Husk navn og mailadresse.

Tagaktier købes på samme 
måde.

FÆLLESSPISNING
Tirsdag den 5. april
Onsdag den 4. maj

Onsdag den 31. august
Tilmelding via Nemtilmeld.

Vigersted Forsamlings-
hus drives af en frivillig 
og ulønnet bestyrelse. 

Basie Trust Big Band giver støttekoncert for Vigersted 
Forsamlingshus søndag den 12. juni kl. 14 ved søen

Huset ligger idyllisk i 
den nye bymidte.
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KVÆRKEBY FRISKOLE

KÆRE ALLE SAMMEN
Sidst i januar kom udmeldinger om, at 
alle corona-restriktioner er væk, alle 
kan lægge mundbind og ikke teste så 
ofte. Det glæder os, at vi kan vende til-
bage til en mere normal hverdag også 
her på skolen. Umiddelbart slipper vi 
ikke helt coronaens spor, og vil fortsat 
have ekstra rengøring, håndsæbe og 
håndsprit og vente med morgensam-
lingen, til de store smittetal er faldet. 
Det er en fælles beslutning lokalt på 
Kværkeby Friskole, som vi holder lidt 
endnu, for at sikre en tryg og smitte-fri 
skolegang i det omfang, vi kan hjælpe 
til.

I dag er vi fuldt til stede på skolen. 9. 
klasse ved de skal til eksamen, og 8. 
klasse skal aflægge prøve i de kreative 
fag. Den gode hverdag indfinder sig, 
og der mangler kun lige det sidste.

Spørger jeg de store elever, fortæller 
de, at der er kommet et sammenhold 
på et andet plan. De er blevet ældre 
i de forgangne 2 corona-år, men ele-
verne fortæller også, at det har været 
svært med nedlukninger og ændrin-
ger i klassernes adgange, indgange 
og tilladt undervisning. »Rodet og lidt 
kaotisk, fordi man skulle forholde sig 
til mange ting. Jeg synes også, at der 
tit blev lavet om på restriktionerne for 
skolerne, så det kunne godt være lidt 
forvirrende« fortæller Silje fra 8. klas-
se, men »ud over det, synes jeg, at det 
går fint i skolen igen, og vi har det rig-
tig godt i klassen, og vi piger er mere 
tætte, end vi nogensinde har været«. 
Mathilde fra samme klasse bifalder, og 
fortæller at »Det har været lidt tungt 

Har I interesse i Kværkeby Friskole, 
så ring endelig til kontoret på telefon 
3029 8868. 

NY PARKERINGSPLADS
Det er med stor glæde, at arbejdet 
med at få tilladelse og økonomi til at 
få anlagt en ny parkeringsplads nu er 
på plads. Kværkeby Friskole og især 
Borgerforeningens Finn Andersen har 
arbejdet på muligheden i nogle år. 
Landsbyforum og Økonomiudvalget i 
kommunen har så sent som 1.2.2022 
godkendt projektet og ansøgningen 
om resterende økonomi ud over de 
beløb, der er kommet fra skolen, KIF 
og Borgerforeningen. Alle glæder sig 
til, at arbejdet går i gang for bedre 
parkeringsforhold for alle brugere i og 
omkring skolen.

Mange venlige hilsner
Christina Timmol/Bestyrelsen

at komme igennem en skoledag nogle 
gange, grundet de forvirrende restrik-
tioner, der hele tiden kom og gik. På 
en måde fik man vænnet sig lidt til det. 
Vi har dog fået et mega godt sammen-
hold i klassen, og det gjorde det lidt 
nemmere at komme igennem«. Ingen 
tvivl om, at det i perioder med ned-
lukning har været svært for eleverne, 
men vi oplever, at børnene værdsæt-
ter fjernelsen af restriktionerne, igen 
er glade og frie, og alle drager om-
sorg for hinanden.

STOR SØGNING
Vi oplever stadig stor søgning til vo-
res lille skole, og har kun få ledige 
pladser på enkelte årgange. Vi kan 
kun opfordre forældre til at skrive 
deres børn op til skolestart så tidligt 
som muligt. En hel del elever ønsker 
at skifte fra andre skoler til Kværkeby 
Friskole. Det bliver altid vurderet ud 
fra den enkelte klasses sammensæt-
ning. Mange klassetrin er fyldt op til 
de 20 elever, som er max. i klasserne. 
For stadig at have en god base i de 
ældste årgange, når enkelte skifter 9. 
klasse ud med efterskole, er elevtallet 
sat op fra max. 20 til nu 22 elever fra 
5. klasse.

www.kvaerkebyfriskole.dk

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til generalfor-

samling d. 20. april 2022 kl. 
18.30. Dagsorden følger.

Markering af  ny 
parkeringsplads



13

DE GRØNNE PIGESPEJDERE
www.vigerstedspejder.dk

DER ER PLADS TIL FLERE - VELKOMMEN
Vi har plads til flere friske piger i alle aldre, og der er ingen venteliste. 
Hvis du vil vide mere, kan du læse mere på De Grønne Pigespejderes 
hjemmeside: https://pigespejder.dk/

Marie Lindstrøm, Marie.lindstroem@godmail.dk 

SPEJDERNES LEJR 2022

  

Vigersted Forsamlingshus. 
Bestilles på: vigerstedforsamlingshus@gmail.com 
eller på tlf. 40 50 50 98  
Læs mere på www.vigerstedforsamlingshus.dk 

 

Hovedgaden 12 • 4140 Borup • 
tlf. 5752 7348

Hverdage 8-19 • Lørdag-søndag 8-17
 Slagter: tlf. 5752 7218 • Postshop

Borup Bageri: tlf. 5752 6615
Hverdage 6-19 • Lørdag-søndag 6-17

Spejdernes Lejr 2017 var en spejder-
lejr for alle danske spejdere, der løb 
fra den 22.-30.juli 2017. Det var den 
anden udgave af Spejdernes Lejr. 
Spejdernes Lejr samler alle de danske 
spejdere og de internationalt aner-
kendte danske spejderkorps. Så vi var 
nok 40.000-45.000, og sådan bliver 
det sikkert også i år 2022.

Jeg var sammen med min gruppe 
sidst i 2017, og jeg har indsamlet 
forskellige citater fra dem og hvad de 
husker bedst.

Susanne: »Gå sammen op til indkøbs-
centeret og købe majs på dåse og 
roulade.«

Nadja: »Ringridning via A-buk (en 
A-buk er tre rafter snøret sammen, så 
det ligner et A og fungerer som hest), 
hvor franskmændene vandt.«

Bolette: »Scarlet Pleasure kom og 
holdt afslutningskoncert på scenen.«

Sofie: »Møde alle spejdervennerne, 
som vi har mødt på Ungleder-kurser.«

Spejdernes Lejr har et bestemt motto, 
som lyder på: Vi Sætter Spor.

Hvilket også blev sat i kraft, da en stor 
træstøvle blev bygget i anerkendelse 
af, at vi spejdere overalt i landet og 
også i verden sætter spor. 

Spejdernes Lejr 2022 bliver afholdt i 
Hedeland, hvor vi så vil blive inddelt i 
grupper alt efter, hvad byen kende-
tegner. Vi skal bo i underdelingen 
Greve, fordi Ringsted har en domkirke 
og er en gammel kaserneby.

Vi glæder os virkelig meget til at kom-
me afsted, for det betyder væk fra 
forældre og væk fra kedelig hverdag 
og alt er nyt og spændende. Vi glæ-
der os til at møde vores helt sikre nye 
veninder fra andre spejdergrupper og 
bytte tørklæde med folk fra udlandet. 
Udover de sædvanlige spejderaktivi-
teter som sove i telt og lave mad over 
bål, skal vi ud på sjove, udfordrende 
aktiviteter. Dette kan lade sig gøre, 
fordi vi nu er mange. Fx ligesom sidst, 
hvor vi byggede en vandrutsjebane 
ud af rafter og presenning. I år kom-

mer vi afsted fra lørdag d. 23 juli til 
søndag d. 31 juli 2022. 

Nadja Gylling Jørgensen (Leopard).



VIGERSTED & KVÆRKEBY KIRKER
vigersted-kvaerkeby.dk

MIAS FARVEL
Når dette læses, har vores fantastiske organist, Mia Engs-
ager, spillet til sin sidste gudstjeneste i Vigersted-Kvær-
keby sogne.

Mia har været tilknyttet vores kirker de sidste 15 år og har 
i den tid spillet på orglet, sin trombone, klaver og sunget.
Igennem årene har vi bl.a. haft glæde at babysalmesang, 
musik for de 2-6-årige, samarbejde med børnehuset og 
skolerne, hvor Mia har stået forrest for at give alle et ind-
blik i en dansk sangskat. 

Hun har startet hele 3 kor op, englekoret, ungdomskoret 
og voksenkoret. De har givet et utal af koncerter både i 
Vigersted og Kværkeby. Mia og koret har også medvir-
ket til musikken ved dilettantens opsætninger i Vigersted. 
Særligt ved de store opsætninger udenfor har det haft en 
fantastisk effekt med et udklædt kor og en utrolig sang. 

Englekoret og ungdomskoret har medvirket på bandet 
»Mias Musikalske Univers« cd-udgivelser, »Kongen, der ikke 
kunne sove« og »Dans med mig«. Mia har trukket et utal 
af fantastiske musikere til kirken, så alle, store som små, 
har kunnet nyde et stort repertoire af kendte og ukendte 
musikere. 

Mia har nu valgt at forlade os for at prøve kræfter med 
et nyt job ved Herstedøster Kirke. Vi kommer i Vigersted 
og Kværkeby kirker virkelig til at savne Mia, men vil give 
hende alt godt med på vejen og takke for alle de fantasti-
ske oplevelser, hun har givet os alle. 

På menighedsrådenes vegne
Janne Kristensen

NY PRÆST I  
VIGERSTED-KVÆRKEBY

Det bliver sogne-
præst Jens Vollmer, 
som skal dække den 
vakante sognepræ-
stestilling i Vigersted-
Kværkeby kirker. Jens 
er allerede startet 
nogle dage før jul og 
har så også prøvet en 
coronajul i Vigersted-
Kværkeby og ople-
vet, at det er en lidt 
turbulent tid i sognene (se om Mias farvel til 
venstre).

- Jeg glæder mig rigtigt meget til at komme 
i gang og møde folk - både i kirken, men så 
sandelig også udenfor, udtaler Jens Vollmer og 
fortsætter:  

- Men det mest presserende er nok at få styr 
på konfirmander og konfirmationerne her til for-
året. Det er jeg i gang med og håber, at alle 
kommer ud af  det med en god oplevelse. 

Jens Vollmer har tidligere vikarieret i pastoratet 
hen over en sommer og bl.a. også været sog-
nepræst i Skt. Jørgens Kirke i Næstved. Han er 
gift med Mette Marbæk, som er sognepræst i 
Haraldsted. Til det siger han:

- Det er nærmest en gave at få lov til at virke 
som præst i »nabosognet«. Jeg kender jo godt 
lidt til kirkerne og personalet, og så er Viger-
sted og Kværkeby jo også med i Kirkehøjsko-
len Midtsjælland, som jeg har deltaget i flere 
gange, dog ofte som påhæng, når min bedre 
halvdel, Mette, var medarrangør.  

Sammen har Jens Vollmer og Mette Marbæk 
tre børn på hhv. 8, 6 og 3 år. 

- Jeg er ingen vårhare, 55 år, men mine børn 
holder mig i skarp træning, siger Jens Vollmer.

Ud over familien er gregoriansk sang og floor-
ball nogle af hans fritidsaktiviteter.
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Køgevej 3 · 4100 Ringsted
Tlf. 57610948 · www.aahøjcykler.dk

 
 

 
 

Sct. Bendtsgade 6, st, 4100 Ringsted  
Tlf: 70 25 41 00 
www.vinogvin.dk  
ringsted@vinogvin.dk 
 

VELKOMMEN TIL HIMMELSKE DAGE I ROSKILDE! 
Kristi himmelfartsferien 26. - 29. maj 2022

Himmelske Dage er en kirkefestival, der samler folk fra hele landet, som deler den samme interesse og engage-
ment i kirken og fællesskabet. Foruden de fastsatte programpunkter er Himmelske Dage også en hyggelig anled-
ning til at mødes over en kop kaffe og hyggeligt samvær i en festlig og inspirerende atmosfære.

Oplev blandt andre nobelprismodtageren Dr. Denis Mukwege, filosof og forfatter Harmut Rosa i samtale med 
Svend Brinkman, uropførsel af et værk med tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen.

Besøg Mulighedernes Marked, hvor over 50 kirkelige organisationer har telte og tilbyder spændende aktiviteter 
hver dag.

Hør oplæg og deltag i debatter om de udfordringer, vi står foran som mennesker og verdensborgere.

Deltag i jazz-andagter, gospel-gudstjenester, fællessang og fakkeloptog.

Nyd naturen i Sct. Hans Have og find ro og inspiration i naturen.

Din og min festival 
Himmelske Dage er alles festival – alle kan købe armbånd, deltage og opleve det store udbud af arrangementer.

På gensyn i Roskilde!
Læs mere på www.himmelskedage.dk
Evt. initiativer fra menighedsrådene, se vigersted-kvaerkeby.dk

FAKTA

Himmelske Dage, Danmarks største kirkefestival, er en fælleskirke-

lig begivenhed, der finder sted hvert tredje år i Kristi himmelfarts-

ferien. Her kan man opleve koncerter, talks, debatter, udstillinger, 

gudstjenester og vandreture mm. I 2022 er Roskilde Stift vært for 

festivalen, der er forankret i Danske Kirkers Råd.

I Kristi himmelfartsferien vil festivalbyen 
Roskilde summe af  liv, når Danmarks største 
kirkefestival løber af  stablen. Et særligt fokus 
for festivalen bliver klima og bæredygtighed. 
Foto: Henrik Vinther Krogh
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NØRKLEKLUBBEN
Så er vi gået i gang med vores 10. sæson! 
Utroligt at tænke på, hvordan tiden er fløjet 
afsted, men heldigvis kan vi alle se tilbage på 
mange dejlige timer med både strik og hygge-
spisning!

Vi har fået to nye »piger«, som begge har bi-
draget med både hæftning af »ender« og fine 
strik- og hæklede sager!

Vi kunne igen i december donere 4.000 kr. til 
velgørende formål, og så købte vi tagaktier i 
Forsamlingshuset for 500 kr. 

Vi er lige nu i gang med at strikke tæpper til 
gigtramte børn - et projekt, som kommer fra 
HO-strik på Fanø. Vi har fået garnet leveret, 
og så strikker vi alle de forskellige mønstre 
og farver, som vi har lyst til. Det er en meget 
dejlig opgave, som vi alle nyder! Der kommer 
billeder af tæpperne senere!

Vores strikkede dåbsklude, som foræres til 
dåbsbarnet, leverer vi stadig til både Kvær-
keby og Vigersted Kirker.

Vi strikker stadig i Kværkeby - i det røde hus 
- hver onsdag kl. 10.00 - 12.30 og man er 
velkommen til at kigge ind! 

Tak til alle, som donerer garn, handler med os 
og støtter os!

Mange hilsner Lena Uldall
Mobil: 21 19 48 17

FORÅRSKONCERT
Tirsdag den 29. marts kl. 19.00 i Vigersted Kirke

Kom i forårshumør - nu retter vi sindet mod lysere tider 

Vi skulle have skudt det nye år ind med en smuk kon-
certoplevelse i Vigersted Kirke. I stedet er vi nærmest 
humpet ind på krykker i det nye år - ikke bare i kirken, 
men i det hele taget. Derfor har vi brug for en genstart i 
det hele taget - men særligt i kirken.  

Så vi skyder foråret ind med en forårskoncert i Vigersted 
Kirke - d. 29. marts kl. 19.00.

Morten Kargaard Origin Septet er et ensemble, som be-
står af top-musikere fra den klassiske og rytmiske scene 
med musikere fra bl.a. Copenhagen Phil, Det Kongelige 
Kapel og DR Symfoniorkester. 

Musikken er harmonisk, rig og ny i sin tilgang til klassisk 
og rytmisk musik og får dem til at smelte sammen.

Morten Kargaard er guitarist og skriver al musikken til 
ensemblet. Det er kompositioner, som er påvirket af det 
skandinaviske åbne landskab og skønhed.

Morten Kargaard Origin Septet er: Morten Kargaard - 
guitar, Karen Johanne Pedersen - violin, Jakup Lutzen - 
bratsch, Kirstine Elise Pedersen - cello, Mette Termansen 
- obo, Maj Berit Guassora - trompet, Lars Johnsen - kon-
trabas.

Tjek deres seneste udgivelse: Morten Kargaard Origin 
Septet - Shape of Seven.

Der er fri entre - vi ses.
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PRÆSTEGÅRDSSAGEN PR. 31. JANUAR 2022
Siden den sidste opdatering her i bladet for ca. et halvt år siden er der sket en del i sagen, men desværre ikke 
noget, der er til at se på ejendommen.

For at tage det sidste punkt på omtalte opdatering først (mulighed for umiddelbart at tage nogle lokaler i brug), 
så har arkitekt Peter Bering gennemgået de foreliggende tilstandsrapporter og besigtiget lokalerne. På dette 
grundlag har han anbefalet, at hele den sydlige del af vestlængen (altså tidl. præstekontor og konfirmandstue) 
kan tages i brug og dette er godkendt af provstiet.

At vi til trods herfor ikke endnu har taget lokalerne i brug, skyldes, at vor præstevikar, Jens Vollmer, indtil videre 
hellere vil benytte lokaler på Vigersted Skole, og det bakker menighedsrådet selvfølgelig op om.

Med hensyn til præstegården i Vigersted, så har vi arbejdet videre efter den plan, som er angivet i opdateringen 
fra juli 2021. Vi har indhentet tilbud på projekteringen fra Arkhus A/S og arkitekt Peter Bering og da sidstnævnte 
fremkom med det mest fordelagtige tilbud, har vi overdraget opgaven til ham. Han og hans team er nu i fuld gang 
med opgaven og vi forventer, at projektet kan være færdigt her tidligt på foråret og derefter kan sendes i udbud. 
Det bliver spændende.

Præsteboligens placering, som ved sidste opdatering betragtedes som fastlagt til at være i forbindelse med det 
kommende menighedshus i Kværkeby, har været genstand for lidt efterrationaliseringer, idet Vigersted Menig-
hedsråd, efter lidt betænkningstid, ikke mente, at det havde sagt ja til en endegyldig placering i Kværkeby.

I et forsøg på at komme videre med dette spørgsmål blev der afholdt et fællesmøde, hvor også Provstiudvalget 
deltog. Konklusionen på dette møde blev, at provstiudvalget pålagde Vigersted Menighedsråd at fremkomme med 
et skitseforslag til præsteboligens eventuelle placering i Vigersted. Herefter skal fællesrådet så søge at blive enig 
om en endegyldig placering på grundlag af denne skitse samt den tilsvarende skitse, som Kværkeby Menigheds-
råd er i gang med. Arbejdet med disse skitser pågår i øjeblikket. Vi melder selvfølgelig ud, når der er nyt i sagen.

Søren Hansen
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Osted Slagter og selskabslokale
v/ Kennet Hansen

Fugletoften 6, Osted
tlf. 46 49 70 44
www.slawter.dk

TAK FOR NU
15 år er gået, hvor jeg har været organist i Vigersted og Kværkeby kirker. 
15 år fyldt med sjove oplevelser sammen med børn og voksne til kor, 
babysalmesang, musikalsk legestue, gudstjenester, koncerter og mange 
andre spændende aktiviteter. 

Det har været en stor fornøjelse for mig at dele min musikglæde med jer 
og jeg vil gerne sige tak til alle, som jeg har mødt igennem årene i mit 
arbejde i kirkerne. Jeg er altid blevet mødt med smil og venlighed fra folk 
i sognene. 

Nu er det blevet tid for mig at prøve kræfter med et andet arbejde. Jeg har 
fået stilling som organist i Herstedøster Kirke i Albertslund og fortsætter 
desuden mit studie på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor 
jeg studerer orgel på andet semester. 

En kærlig hilsen til jer alle fra Mia 

Møllegade 2 · DK 4100 Ringsted
Tlf. 57 67 11 48

www.farvebuen.dk 
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HVOR HENVENDER
 MAN SIG VED DÅB, 
BEGRAVELSE MM.?

DÅB - aftales med sognepræsten.

VIELSE - aftales først med sogne-
præsten. Dernæst henvender man 
sig til rådhuset i bopælskommunen. 
Her udstedes en prøvelsesattest, gyl-
dig i 4 måneder. 

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE
- kontakt sognepræsten. 
Aftale om gravsted og evt. pasning 
af gravsted - kontakt graveren. 

Ansvars- og omsorgserklæring, 
navngivning, navneændring og an-
meldelse af dødsfald foregår digitalt 
via Borger.dk. Har du brug for hjælp, 
så kontakt sognepræsten. 

Konstitueret sognepræst
Jens Vollmer
Haraldstedvej 91, 4100 Ringsted
tlf. 29 67 71 10 - JV@km.dk

Sekretær Marianne Piil træffes onsdag 
formiddag på Præstevej 26, Benløse, tlf.  
57 67 36 70 og kan hjælpe med attester 
o.lign. · mpi@km.dk

Graver Arne Mikkelsen ·  
Graverkontoret · Vigersted Bygade 33
· tlf. 31 70 73 33 · Fridag mandag.
Graver Lis Mikkelsen · 
Graverkontoret · Kværkebyvej 70 
(Kirkevej), 4100 Ringsted· 
tlf. 41 15 37 08 · Fridag mandag.

Kirkesanger Kirsten Lybecker
Avnsbjergvej 42 · 4174 Jystrup ·
tlf. 41 57 55 61 · Fridag mandag.

VIGERSTED MENIGHEDSRÅD
Formand Janne Kristensen ·   
Skovbakken 18 · tlf. 26 15 59 29 ·   
jannesimonsen@me.com 
Næstformand Søren Hansen ·  
Nebsmøllevej 1 · lf. 53 70 25 00 ·  
soeren@nebsmollevej.dk
Kasserer Uffe Larsen · Kærehave 28 ·  
tlf. 57 52 52 47 / 21 64 41 47 ·  
uflars@gmail.com
Kontaktperson (for medarbejdere)  
Karina Dall ·  Vigersted Bygade 11 ·   
tlf. 26 84 20 16 · ka80dall@gmail.com
Medlem Jørgen Gress Nielsen ·  
Bredagervej 88 · tlf. 21 62 26 28 ·  
joergenogbirthe@os.dk
Medlem Martin Romme Henriksen ·  
Vigerstedvej 8 · tlf. 61 67 89 22 ·  
martin@hoejbo.dk
Kirkeværge (ikke medlem) Peter Gylling 
Jørgensen · Skovbakken 16 · tlf. 42 44 28 
90 · peter.gylling.joergensen@gmail.com
  
KVÆRKEBY MENIGHEDSRÅD
Formand og kontaktperson
Martin Pedersen · Bjergvej 35 · 
tlf. 20 28 30 51 · martinp@pc.dk
Næstformand Birgit Nielsen ·
Nordbæksvej 68 · tlf. 53 13 01 97 ·  
birgitnielsen@mail123.dk
Kasserer og sekretær Annette  
Hansen · Rosengårdsvænget 13 ·   
tlf. 24 93 10 22 ·
annette-hansen1960@hotmail.com
Kirkeværge Gurli Birkholm Petersen ·
Bjergvej 52 · tlf 40 87 55 92 · 
gurli.k.by@gmail.com 

Medlem Iris Bremer Henriksen ·    
tlf. 20 20 52 70 ·  
nyvang.henriksen@tdcadsl.dk
Medlem Gurli Jørgensen
Suppleant Ingelise Madsen 
Suppl. Jeanne Søndergaard Pedersen

SIDEN SIDST

VIGERSTED SOGN

DØBTE
30.10 Ingrid Marie Hübner Kjær
31.10 Hugo Christa Backer
27.11 Mio Mählskov Martinez Dan

VIEDE
30.10 Anne-Mette Hübner Bang  
 og Mads Piet Kjær

DØDE OG BEGRAVEDE
16.09 Inger Lotte Hansen
24.09 Inger Kristine Hansen
22.10 Sigrid Kristensen
25.10 Aase Elisabeth Andersen
26.10 Mona May Sørensen
04.11 Morten Nielsen 
14.11 Peer Dierk Olsen
17.11 Randi Agnete Nielsen
23.11 Inger Kathrine Jensen
08.12 Bjarne Per Dalsgaard   
 Nielsen
03.01 Lis Ingrid Olsen
11.01 Kurt Noack

KVÆRKEBY SOGN

DØDE OG BEGRAVEDE
17.12   Stig Leon Nielsen
25.12 Leif Børge Madsen

SAMTALE 
OG SJÆLESORG

Din sognepræst er uddannet til 
den gode og den svære samtale 
og har tavshedspligt! Ring og aftal 
på tlf. 29 67 71 10. Du kan også 
maile til: jv@km.dkk

VIGERSTED-KVÆRKEBY 
LOKALNYT 

Nr. 2·2022: deadline 29. april 
- udkommer 7. - 10. juni.

Nr. 3·2022: deadline 3. august 
- udkommer 6. - 9. september.

Nr. 4·2022: deadline 2. novem-
ber - udkommer 6. - 9. december.

LOKALNYT UDGIVES AF: Viger-
steds og Kværkebys menighedsråd 
samt institutioner og foreninger.
REDAKTION: Jens Vollmer (ansvars-
havende), Mariann Hansen (kas-
serer), Bjarne Kristensen og Berit 
Galberg.
ANNONCER PR. ÅR: Pris: 1.100 kr. 
inkl. moms for 4 annoncer,   
kontakt Berit Galberg, berit@galberg.
dk / tlf. 22 21 23 25.
FORENINGER PR. ÅR: (inkl. moms): 
1/1 side 1.375 kr. inkl. moms 
Mindre indlæg pr. gang min. 650 kr.
BIDRAG TIL LOKALNYT: reg. nr. 
1551 konto nr.  451 5706.
Indlæg kan sendes til: amnm@km.dk
OPLAG: Omdeles gratis til 1.050 
husstande fire gange årligt. 
LAYOUT & TRYK: Team Lynderup, 
Videbæk · tlf. 97173408
FORSIDEFOTO: Mia Birch Engsager.
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DAG TIDSPUNKT ARRANGEMENT STED
10. mar. 19.30 Stormøde.Vigersted Dilettanten Vigersted Forsamlingshus

12. mar. 10.00 Gymnastikopvisning. Vigersted Idrætsforening Vigersted Hallen

13. mar. 09.00 | 10.30 2. s. i fasten · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. JV | 
Kværkeby Kirke (kirkekaffe) v. JV

14. mar. 19.00 Bankospil. Vigersted Lokalråd Aktivitetsudvalg  Vigersted Forsamlingshus

16. mar. 19.00 Generalforsamling.Vigersted træningscenter Vigersted Hallen
20. mar. 09.00 3. s. i fasten · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. LSK

21. mar 19.30 Historieaften. Historiegruppen VLR Vigersted Forsamlingshus

24. mar. 19.00 Generalforsamling. Vigersted idrætsforening Vigersted Hallen

27. mar. 09.00 | 10.30 Midfaste · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. JV | Kværkeby Kirke v. JV

27. mar. 14.00 Søndagscafe. Støtteforeningen VFH Vigersted Forsamlingshus

27. mar. 14.30 Familiebanko. Vigersted Lokalråd Vigersted Forsamlingshus

28. mar. 19.30 Generalforsamling. Støtteforeningen VFH Vigersted Forsamlingshus

29. mar. 19.00 Forårskoncert, se side 16 Vigersted Kirke

  3. apr. 09.00 | 10.30 Mariæ bebudelse · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV | Vigersted Kirke v. JV

  5. apr. 17.30 Fællesspisning Fællesspisningsgruppen VFH Vigersted Forsamlingshus

10. apr. 09.00 | 10.30 Palmesøndag · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV | 
Vigersted Kirke (kirkekaffe) v. JV

14. apr. 09.00 | 10.30 Skærtorsdag · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. JV | Kværkeby Kirke v. JV

15. apr. 09.00 | 10.30 Langfredag · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV | Vigersted Kirke v. JV

17. apr. 09.00 | 10.30 Påskedag · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. JV | Kværkeby Kirke v. JV

18. apr. 09.00 2. påskedag · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. LSK

19. apr. 19.00 Generalforsamling. Fuglereservatet Vigersted Forsamlingshus

20. apr. 18.30 Generalforsamling. Kværkeby Friskole Kværkeby Friskole

24. apr. 09.00 1. s. e. påske · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. LSK

24. apr. 14.00 Tur gennem Humleoreskoven. Historiegruppen VLR Humleoreskoven

30. apr. 10.30 Konfirmation Vigersted Kirke v. LSK

30. apr. 13.00 Lær Fuglereservatet at kende Bjergvej 77, Parkeringspladsen

  1. maj 10.30 | 12.00 2. s. e. påske · Konfirmation Vigersted Kirke v. LSK | Vigersted Kirke v. 
LSK

  4. maj 17.30  Fællesspisning. Fællesspisningsgruppen VFH Vigersted Forsamlingshus
  8. maj 10.30 | 12.00 3. s. e. påske · Konfirmation Kværkeby Kirke v. LSK | Kværkeby Kirke v. LSK

12. maj 19.00 Nattergaletur i Fuglereservatet Bjergvej 77, Parkeringspladsen

13. maj 09.00 | 10.30 St. Bededag · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV | Vigersted Kirke v. JV

15. maj 09.00 | 10.30 4. s. e. påske · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. JV | Kværkeby Kirke v. JV

17. maj 19.00 Fuglereservatets historie Bjergvej 77, Parkeringspladsen

22. maj 09.00 | 10.30 5. s. e. påske · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV | Vigersted Kirke v. JV

22. maj 14.00 Søndagscafe. Støtteforeningen VFH Vigersted Forsamlingshus

26. maj 09.00 | 10.30 Kristi Himmelfarts dag · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. JV | Kværkeby Kirke v. JV

29. maj 09.00 | 10.30 6. s. e. påske · Gudstjeneste Kværkeby Kirke v. JV | Vigersted Kirke v. JV

  5. juni 09.00 | 10.30 Pinsedag · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. JV | Kværkeby Kirke v. JV

  6. juni 10.30 2. pinsedag · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. JV

12. juni 09.00 | 10.30 Trinitatis søndag · Gudstjeneste Vigersted Kirke v. JV | Kværkeby Kirke v. JV

12. juni 14.00 Støttekoncert Basie Trust Bigband. Støtteforen. VFH Ved søen 

23. juni 19.00 Sankt Hansbål.Vigersted Lokalråd Sportspladsen
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